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1) Úvod 

 
Cílem dokumentu je stanovení podmínek a předpokladů pro efektivní rozvoj veřejné dopravy 

v letech 2021–2025 nejen na území statutárního města Jablonec nad Nisou, ale                                     

i v přidružených obcích svazku Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ). Členy DSOJ jsou 

kromě statutárního města Jablonec nad Nisou obce Bedřichov, Janov nad Nisou, Lučany nad 

Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou. 

 

Plán dopravní obslužnosti daného území je zpracován v souladu s § 5 zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Tento dokument slouží 

jako podklad pro další rozvoj služeb ve veřejné dopravě daného území. 

 

 

Plán dopravní obslužnosti území se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména: 

 

a) Popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, 

 

b)  Předpokládaný rozsah poskytované kompenzace, 

 

c) Časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup uzavírání těchto 

smluv, 

 
d) Harmonogram a způsob integrace, pokud se objednatel podílí na organizaci 

integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, 

 
e) Maximální tarify pro cestující, 

 
f) Další údaje vztahující se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování veřejných 

služeb v přepravě cestujících stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.        
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2) Popis zajišťovaných přepravních služeb v přepravě cestujících, harmonogram a 

způsob integrace, pokud se objednatelé podílejí na organizaci integrovaných 
veřejných služeb v přepravě cestujících 

 

Městská hromadná doprava (MHD) má na Jablonecku dlouhou tradici, počátkem roku 1900 

byl zahájen provoz elektrické dráhy. Protože zejména v blízkém okolí města Jablonce nad 

Nisou se díky historickému vývoji dopravní obslužnosti stírá rozdíl mezi městskou                               

a příměstskou dopravou, vzniklo k 17. 10. 1995 Dopravní sdružení obcí Jablonecka jako 

dobrovolný svazek obcí, který svým členům nabízí nadstandardní dopravní obslužnost nad 

rámec základního standardu. Zakládajícími členy DSOJ jsou obce Bedřichov, Janov nad Nisou, 

Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Dopravní 

obsluhu těchto obcí nad rámec spojů pravidelné autobusové dopravy (PAD) zajišťují i spoje 

MHD Jablonec nad Nisou – někde dokonce výhradně spoje MHD Jablonec nad Nisou. K 1. 6. 

2001 do sdružení přistoupila obec Nová Ves nad Nisou a v tomto složení působí DSOJ dodnes.  

14. 10. 2019 uzavřely členské obce DSOJ Memorandum o pokračování spolupráce při 

zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech 

členských obcí Dopravního sdružení Jablonecka.  

 

MHD Jablonec nad Nisou je od 1. 7. 2009 součástí integrovaného dopravního systému 

Libereckého kraje (IDOL). Jízdní řády jsou postupně optimalizovány tak, aby při zajištění vyšší 

kvality byly lépe využity finanční prostředky vkládané do veřejné dopravy. V rámci 

integrovaného dopravního systému si cestující mohou zvolit do cílové zóny při stejné ceně 

jízdného jakýkoliv dopravní prostředek. Kromě přínosů tarifní integrace je provozován 

krajským koordinátorem dopravy KORID LK také Centrální dispečink. MHD Jablonec nad Nisou 

je od února 2021 svým rozsahem první a prozatím jedinou městskou hromadnou dopravou 

zapojenou do systému centrálního dispečinku. Tímto krokem došlo k výraznému zlepšení 

přestupních vazeb mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy v jabloneckém regionu. 

 

Veškeré informace o integrovaném dopravním systému Libereckého kraje (IDOL), včetně 

budoucího vývoje a další modernizace, jsou popsány v Plánu dopravní obslužnosti Libereckého 

kraje pro období 2019-2023 zpracované KORID LK, spol. s.r.o. v kapitole Analýza tarifu IDOL 

(strana 40–48). Uvedený dokument je umístěn na internetových stránkách společnosti KORID 

LK, spol. s.r.o. www.korid.cz  sekci PROJEKTY – DOPRAVNÍ PLÁN LK: 

www.korid.cz/stranky/29:plan-dopravni-obsluznosti-kraje-pro-období-2019-23.html. 

 

Podrobné informace o integrovaném dopravním systému Libereckého kraje (IDOL) jsou také 

uvedeny na internetových stránkách www.iidol.cz, v sekcích IDOL a KARTA.      

 

 

http://www.korid.cz/
http://www.korid.cz/stranky/29:plan-dopravni-obsluznosti-kraje-pro-období-2019-23.html
http://www.iidol.cz/
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Seznam linek MHD (stav k 1. 9. 2021) 
 
Dopravu zajišťuje celkem 23 linek, z tohoto počtu jsou 3 linky školní, 1 linka noční, která je 
v provozu pouze o víkendech a 1 linka zimní prázdninová vedená do rekreační oblasti 
Jizerských hor. 
 
101 Bedřichov – Janov n. N. – Aut. nádraží – Kokonín – Rychnov u Jablonce n. N. A ZPĚT 

102 Autobusové nádraží – Náměstí B. Němcové – Jabl. Paseky, ELP A ZPĚT 

103 Horní Proseč – Nemocniční – Autobusové nádraží – Novoveská – Paseky, ELP – 
Jindřichov A ZPĚT 

104 Lukášov, Koruna – Rýnovice – Autobusové nádraží – Jabl. Paseky – Lučany – Maxov, 
kostel A ZPĚT 

105 Rychnov u Jablonce n. N. – Kokonín – Autobusové nádraží – Horní Proseč A ZPĚT 

106 Jindřichov – Nádraží Jablonecké Paseky – Sídl. Šumava – Autobusové nádraží – Petra 
Bezruče – Želivského A ZPĚT 

107 Liberec, Kunratice / Želivského – Rýnovice – Mšeno – Autobusové nádraží – Žižkův 
vrch A ZPĚT 

108 Žižkův vrch – Autobusové nádraží – Nám. B. Němcové – Jabl. Paseky, ELP A ZPĚT 

109 Nádraží Jablonecké Paseky – Mšeno – Rýnovice, průmyslová zóna A ZPĚT 

110 Mšeno, Arbesova MŠ – Mšeno, škola – Autobusové nádraží   A ZPĚT 

112 Rýnovice, prům. zóna – Mšeno – Liberecká – Autobusové nádraží – Mšeno – 
Rýnovice, prům. zóna 

113 Autobusové nádraží – Malé Vrkoslavice – Kokonín – Rychnov u Jabl. n. N. A ZPĚT 

114 VÍKENDOVÁ LINKA: Horní Proseč – Autobusové nádraží – Sídl. Šumava – Nádraží 
Jablonecké Paseky – Lučany n.N.  A ZPĚT 

115 RYCHLOSPOJ: Rychnov u Jabl. n.N. – Autobusové nádraží – Rýnovice / J. Paseky, ELP   
A ZPĚT 

116 Nádraží Jablonecké Paseky – Sídl. Šumava – Autobusové nádraží – Nemocniční – 
Želivského A ZPĚT 

117            Autobusové nádraží – Novoveská – Na Hutích – Autobusové nádraží 

118 Autobusové nádraží – Plavecký bazén – Jabl. Paseky, ELP – Jindřichov A ZPĚT 

121 ZIMNÍ VÍKENDOVÁ A PRÁZDNINOVÁ LINKA: Pražská – Hrabětice – Bedřichov – 
Pražská 

126 Janov n. N., samoobsluha – Velký Semerink – Hrabětice, kaplička A ZPĚT 

130 NOČNÍ LINKA: Aut. nádraží – Kokonín – Liberecká – Rýnovice – Mšeno – Pražská 

131 ŠKOLNÍ LINKA: Jabl. Paseky, ELP – Nádraží Jablonecké Paseky – Mšeno, Arbesova MŠ 
A ZPĚT 

132 ŠKOLNÍ LINKA: Nová Ves n. N. – Sídl. Šumava – Autobusové nádraží – P. Bezruče – 
Rýnovice   

133 ŠKOLNÍ LINKA: Horní Proseč – Rýnovice – Mšeno, Arbesova – Liberecká – Aut. 
nádraží – Žižkův vrch 
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K 1. 2. 2021 byla po 24 letech provedena optimalizace linek MHD s roční úsporou 70 tis. km 

na území statutárního města, při zachování základních intervalů mezi spoji 15–30 minut na 

veškeré sídlištní celky města. Součástí optimalizace městské hromadné dopravy bylo také 

zlepšení přestupních vazeb mezi spoji MHD, linkové meziměstské dopravy, tramvajové 

dopravy a železnice.   

 

Základní koncept systému MHD se nepředpokládá ve sledovaném období výrazně upravovat. 

Dojde pouze k dílčím úpravám v návaznosti na připravované integrační kroky a realizaci 

významných dopravních staveb. 

 

 

Připravovaná dopravní a integrační opatření ve sledovaném období:   

 

Od září 2021 bude probíhat v celé síti MHD výměna označníků autobusových zastávek. 

Stávající označníky budou nahrazeny jednotným označníkem dle vzoru IDOL. Realizací tohoto 

projektu dojde ke sjednocení označení zastávek městské a příměstské hromadné dopravy, 

čímž se zvýší úroveň veřejné dopravy v Libereckém kraji. 

 

K prosinci 2021 je připravována koncepce sloučení linky MHD č. 115, tzv. Rychlospoje Rychnov 

u Jabl. n. N. – Autobusové nádraží – Rýnovice / J. Paseky, ELP A ZPĚT s linkou PAD č. 150 

Jablonec nad Nisou – Rychnov u Jabl. n. N. – Hodkovice nad Mohelkou spočívající ve změně 

jízdního řádu a prodloužení spojů v úseku Rychnov u Jablonce nad Nisou – Hodkovice nad 

Mohelkou.  

 

V souladu se Strategickým plánem města Jablonec nad Nisou 2021-2030 dojde v letech      

2023-2025 k realizaci stavby multimodálního terminálu veřejné dopravy. Realizace této 

nejvýznamnější dopravní stavby následně ovlivní vedení linek MHD v širším centru města.   

 

Od roku 2023 bude naplňována postupná ekologizace provozu MHD. Nový autobusový 

dopravce bude dopravní výkony zabezpečovat ekologicky šetrnými hybridními vozidly 

kombinující spalovací motor a elektromotor. Podstatou hybridního autobusu je využívání 

energie při brždění, která je pomocí elektrického generátoru přeměněna na elektrickou 

energii, kterou dané vozidlo následně využije k napájení pomocných zařízení nebo přímo pro 

vlastní pohon. Oproti standardním dieselovým autobusům klesají emise CO2 až o 30 %.   
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Schéma sítě MHD (stav k 1. 9. 2021) 
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3) Předpokládaný rozsah poskytované kompenzace, časový harmonogram uzavírání 

smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv a další údaje 

vztahující se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování veřejných služeb 

v přepravě cestujících stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie  

 

Předpokládaný rozsah poskytované kompenzace je závislý na několika základních faktorech. 

Jedná se o rozsah nasmlouvaného dopravního výkonu, výši předpokládaných tržeb a typu 

uzavřené smlouvy (netto / brutto) s vybraných dopravcem. Ve sledovaném období se mění 

nejen objem dopravního výkonu, ale taktéž smluvní dopravce zajišťující provoz MHD a typ 

uzavřené smlouvy. 

 

Od 1. 2 .2021 do 31. 1. 2023 dopravu na Jablonecku zajišťuje externí dopravce Umbrella Coach 

& Buses s.r.o., a to na základě smlouvy uzavřené v důsledku výskytu mimořádné události podle 

§ 22 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 

zákonů, přímým zadáním. S dopravní společností statutární město Jablonec nad Nisou 

uzavřelo Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících. Jedná se o tzv. netto smlouvu, 

kdy riziko tržeb je na straně dopravce. Veškeré tržby z jízdného si ponechává dopravce, 

objednatel hradí vysoutěženou výši kompenzace. 

 

Od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2028 bude dopravní obsluhu území DSOJ na základě realizovaného 

otevřeného zadávacího řízení zabezpečovat nový dopravce. Ke dni zpracování tohoto 

dokumentu není zadávací řízení ukončeno podpisem smlouvy s vybraným dopravcem, 

přičemž vybraným dopravcem je ke dni zpracování tohoto dokumentu společnost ČSAD Slaný 

s.r.o. (zpracovatel pro účely tohoto dokumentu pracuje s předpokladem, že s vybraným 

dopravcem, resp. za porovnatelných parametrů bude uzavřena smlouva k zajištění dopravní 

obslužnosti území Jablonecka od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2028). S novým dopravcem uzavře 

objednatel, statutární město Jablonec nad Nisou, smlouvu o poskytování přepravních služeb 

v tzv. brutto režimu. Tržby z jízdného zůstávají objednateli, který zároveň dle smlouvy hradí 

externímu dopravci veškeré náklady spojené se zajištěním dopravní obslužnosti daného 

území, tj. ve výši vysoutěžené ceny po zohlednění její úpravy (indexace) v průběhu plnění 

smlouvy dle pravidel stanovených ve smlouvě. 
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Pro potřeby meziročního porovnání předpokládané výše kompenzace jsou předkládané 

tabulky zpracovány tak, aby nebylo třeba rozlišovat typ uzavřené smlouvy s konkrétním 

dopravcem.  

 

Předpokládaná výše kompenzace ve sledovaném období (v absolutních hodnotách): 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Dopravní výkon 1 422 740 km  1 445 000 km 1 370 000 km 1 370 000 km 1 370 000 km 

CDV 88 067 606 Kč 88 072 750 Kč 75 952 800 Kč 77 569 400 Kč 79 898 400 Kč 

Tržby 22 763 840 Kč 23 120 000 Kč 21 920 000 Kč  21 920 000 Kč 21 920 000 Kč 

Kompenzace 65 303 766 Kč 64 952 750 Kč 54 032 800 Kč 55 649 400 Kč 57 978 400 Kč 

 

Předpokládaná výše kompenzace ve sledovaném období (v Kč/km):    

 2021 2022 2023 2024 2025 

Dopravní výkon 1 422 740 km 1 445 000 km  1 370 000 km 1 370 000 km 1 370 000 km 

CDV 61,90 Kč 60,95 Kč 55,44 Kč 56,62 Kč 58,32 Kč 

Tržby 16,00 Kč 16,00 Kč 16,00 Kč 16,00 Kč 16,00 Kč 

Kompenzace 45,90 Kč 44,95 Kč 39,44 Kč 40,62 Kč 42,32 Kč 

         

V předpokládané výši kompenzace ve sledovaném období jsou zahrnuty veškeré finanční 

zdroje. Jedná se o finanční příspěvky statutárního města Jablonec nad Nisou, ostatních 

členských obcí DSOJ a Libereckého kraje. 

 

V lednu 2021 uzavřelo statutární město a Dopravní sdružení obcí Jablonecka Smlouvu o sdílení 

nákladů na zajišťování dopravní obslužnosti Dopravního sdružení obcí Jablonecka a Dopravní 

sdružení Jablonecka a Liberecký kraj Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě 

pro období od 1. ledna do 31. ledna 2023. O výši kompenzace Libereckého kraje pro následující 

období bude jednáno v průběhu roku 2022. Na území ostatních členských obcí je dle 

schválených jízdních řádů ročně najeto 400 tis. km., což je téměř 30 % realizovaných ročních 

dopravních výkonů celého systému MHD. 

 

Předpokládaná výše kompenzace ostatních členských obcí DSOJ a Libereckého kraje ve 

sledovaném období: 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Obce DSOJ  * 14 439 150 Kč                                 7 418 000 Kč 7 418 000 Kč 7 418 000 Kč  7 418 000 Kč 

Liberecký kraj 10 457 318 Kč 10 970 000 Kč 9 708 000 Kč 9 708 000 Kč 9 708 000 Kč 

* V ročním příspěvku ostatních členských obcí DSOJ započítán příspěvek statutárního města Jablonec nad Nisou 

za měsíc leden 2021 ve výši 7 021 130 Kč. Jednalo se o příspěvek na dopravní obslužnost území v posledním 

měsíci platnosti smlouvy uzavřené mezi DSOJ a BusLine MHD Jablonecko s.r.o. 
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Statutární město Jablonec nad Nisou, tak jako ostatní většina obcí Libereckého kraje finančně 

přispívá na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje. V roce 2020 byla uzavřena mezi 

statutárním městem Jablonec nad Nisou a Libereckým krajem Smlouva o spolupráci při 

zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023. O výši 

příspěvku na roky 2024 a 2025 bude jednáno v průběhu roku 2023. 

 

Předpokládaná výše příspěvku statutárního města Jablonec nad Nisou na zajištění dopravní 

obslužnosti Libereckého kraje: 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Příspěvek SMJN 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

    

 

4) Maximální tarify pro cestující, mají-li být stanoveny objednatelem  

 

Tarif městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou stanovuje Rada statutárního města 

Jablonec nad Nisou formou Nařízení. Cena základní jízdného platí již od roku 2013. 

Nástup do vozidel MHD je umožněn pouze předními dveřmi, kde v prostoru u kabiny řidiče je 

umístěno odbavovací zařízení. Odbavení cestujících probíhá částečně samoobslužně. 

Jablonecká městská hromadná doprava aktuálně disponuje nejmodernějším odbavovacím 

zařízením v Libereckém kraji. Cestující mohou jízdné hradit v hotovosti, prostřednictvím 

čipové karty OPUSCARD a bezkontaktní bankovní kartou. Odbavovací zařízení je připraveno 

na vyšší stupeň integrace dopravního systému IDOL a nové způsoby úhrady jízdného (např. 

prostřednictvím QR kódů).   

 

Aktuálně platné Nařízení (stav k 1. 9. 2021): 

 

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2021, kterým se stanovuje Tarif 

městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné 

dopravy Libereckého kraje ve znění nařízení č. 1, 2, 3/2019 a 1/2021 

                
Rada města Jablonec nad Nisou se usnesla dne 9.červen 2018, 7.února 2019, 9.května 2019, 
3. října 2019 a 21. ledna 2021 vydat v souladu s § 11 a § 102, odst. 2, písmene d) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v 
§ 4a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle aktuálního Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami, toto nařízení: 
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Článek I 

Úvodní ustanovení 
 
Veškeré druhy jízdních dokladů obsažené v tomto ustanovení jsou platné na všech linkách 
městské hromadné dopravy (dále i jako „MHD“) Jablonec nad Nisou. 
 
Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou stanovuje maximální ceny jízdného a platnost 
jízdních dokladů pro pravidelné linky MHD Jablonec nad Nisou, ceny jízdenek jsou uvedeny 
včetně druhé snížené sazby DPH. 
 
Na linkách MHD se zlevněné jízdné přiznává pro jízdu z kterékoliv nástupní nebo přestupní 
zastávky do kterékoliv výstupní nebo přestupní zastávky.  

 

Článek II  
 

Prodej jednotlivých jízdenek u řidiče MHD 
(platba v hotovosti nebo bezkontaktní bankovní kartou) 

 
 

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného v prodeji u řidiče jsou stanoveny takto: 
 

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou 

Základní NEPŘESTUPNÉ jízdné 18,- Kč 

Zlevněné NEPŘESTUPNÉ jízdné 4,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty 

ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let) 

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou 

Základní PŘESTUPNÉ jízdné 24,- Kč 

Zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné 6,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve 

věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let) 

c) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou 

(platí v den zakoupení) 

Základní 42,- Kč 

Zlevněná 10,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 

26 let a cestující starší 65 let) 
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Článek III 
 

Platba prostřednictvím elektronických peněžních prostředků na bezkontaktní čipové kartě 
(OPUSCARD) 

 
1) Maximální ceny jednotlivého jízdného jsou stanoveny takto: 

 

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od zakoupení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad 

Nisou 

Základní PŘESTUPNÉ jízdné   16,- Kč 

Zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    4,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty 

ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let) 

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od zakoupení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad 

Nisou 

       Základní PŘESTUPNÉ jízdné   22,- Kč 

Zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    5,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty 

ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let) 

c) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou 

(platí v den zakoupení) 

Základní 40,- Kč 

Zlevněná 10,- Kč (platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 

26 let a cestující starší 65 let) 

 
Článek IV 

 
Časové jízdenky přenosné 

 
a) Cena pro přenosnou jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou 
 

základní třicetidenní nahraná na OPUSCARD 800,- Kč 

b) 366denní jízdenka určená pro potřebu obcí sdružených v Dopravním sdružení obcí 

Jablonecka 100,- Kč   
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Článek V  

 
Časové jízdenky nepřenosné nahrané na OPUSCARD 

 
Maximální ceny předplatných jízdních dokladů platných na linkách MHD Jablonec nad Nisou: 
 

1) Základní časové jízdné 

a) 7denní jízdenka         150,- Kč 

b) 30denní jízdenka       470,- Kč    

c) 90denní jízdenka    1.250,- Kč 

d) 366denní jízdenka  3.650,- Kč 

 

2) Zlevněné časové jízdné  

(platí pro cestující od 6 let do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující 

starší 65 let) 

a) 7denní jízdenka           37,- Kč 

b) 30denní jízdenka       117,- Kč    

c) 90denní jízdenka       312,- Kč 

d) 366denní jízdenka     912,- Kč 

 

3) Zvláštní zlevněné časové jízdné  

(platí pro důchodce do věku 65 let – poživatele starobních důchodů a poživatele důchodů 

pro invaliditu III. stupně a jim na roveň postavených důchodů) 

a) 7denní jízdenka            80,- Kč 

b) 30denní jízdenka        265,- Kč    

c) 90denní jízdenka        680,- Kč 

d) 366denní jízdenka   1.900,- Kč 

 

4) Ostatní časové jízdné  

a) 366denní jízdenka pro DRŽITELE ZLATÉ JANSKÉHO PLAKETY  120,- Kč 
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 Článek VII  

Bezplatná přeprava 
 
Bezplatně se přepravují 
a)   děti do 6 let, 
b)  držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ a průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, psi 
podrobující se speciálnímu výcviku pro doprovod handicapovaných osob a jejich cvičitelé, 
c) držitelé průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, 
Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední rady svazu PTP-VTNP nebo držitelé 
potvrzení ministerstva obrany o účasti v I. a II. odboji a občané uvedení v § 29 zvláštního 
zákona (zákon č. 87/1991 ve znění pozdějších předpisů). Bezplatná přeprava se vztahuje i na 
vdovy po účastnících odboje, které za ně byly provdány již v době jejich odboje, pokud se 
znovu neprovdaly nebo nežijí s druhem, 
d)   zavazadla, zvířata, dětský kočárek, sáňky, lyže i s holemi a snowboard, 
e)  občané starší 70 let – s povinností prokázat se občanským nebo jiným průkazem s fotografií 
nebo bezkontaktní čipovou kartou aktivovanou jako 366denní nepřenosnou jízdenkou, 
f)   občané, kterým bylo uděleno čestné občanství Jablonce nad Nisou.  
 
 
  
Aktuální verzi tarifu IDOL lze nalézt na internetových stránkách www.iidol.cz v sekci IDOL – 
TARIF, SPP, DRUHY JÍZDENEK. 
 
 
 

http://www.iidol.cz/

